
Zápis z plenární schůze SRPŠ ze dne 22. září 2022 

1. Přivítání se s novou paní ředitelkou školy Mgr. Šarkou Řezníčkovou. 

2. Přivítání ses novými zástupci tříd a jejich schválení. 

3. Seznámení přítomných s čerpáním finančních prostředků SRPŠ. 

4. jednomyslným hlasováním bylo schváleno, že předsedkynÍ zůstává paní 

Andrea Děcká, místopředsedou pan Pavel Kaňák a účetní paní Petra 

Janáková. 

5. V letošním školním roce se otevřely 3 první třídy. 

6. Škola má v letošním školním roce 5 oddělení školní družiny – celkem 

pojme 150 dětí, měsíční úplata 300 Kč. 

7. Ve škole probíhají nebo budou probíhat stavební práce: oprava tělocvičny, 

rekonstrukce školní jídelny, nová venkovní učebna EVVO, výměna rozvodů 

topení (1. etapa) – topná soustava. 

8. Kvůli opravám tělocvičny cvičí děti za pěkného počasí venku, ve třídě nebo 

v náhradních prostorách. Škole byla nabídnutá pomoc od kulturního 

střediska, že by mohly využívat jejich prostory. Žáci chodí cvičit i do 

Kotelny, za kterou se ovšem platí. 

9. Byl vznesen dotaz, proč žáci 8. tříd nemají v tomto školním roce 

informatiku. Odpověď školy – je to dle změny RVP. 

10. Z řad rodičů byl vznesen dotaz, zda by městská policie mohla hlídat 

přechod pro chodce i u nákupního střediska Albert v odpoledních 

hodinách, když děti chodí do ZUŠ. Škola se pokusí to řešit s MP. 

11. Výběr příspěvků SRPŠ by měl být hotový do 30. 11. 2022. 

12. Bylo SCHVÁLENO a jednomyslně odhlasováno, že se pořídí výběrní karta 

do bankomatu k účtu, který máme u Komerční banky, a to z důvodu, že 

výběr peněz u přepážky ve Frýdlantě byl zrušen. 

13. Škola má naplánováno mnoho sportovních i kulturních akci. 

14. Bylo požádáno o částku 15.000 Kč – kroje, Chasička. SCHVÁLENO 

15. Bylo požádáno o částku 500 Kč – keramika, hlína. SCHVÁLENO 

16. Bylo požádáno o částku 1.500 Kč – družina. SCHVÁLENO 

17. Bylo požádáno o částku 6.000 Kč – výrobky na vánoční jarmark. 

SCHVÁLENO 


